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  הסכם עשיית שוק  
  

  2007_______,בחודש ___ ביום , שנערך ונחתם בתל אביב
  

  -בין-
   ) 512512468צ .ח ( מ"             בבילון  בע

   אור יהודה10מרחוב התעשיה 
  ")החברה: "להלן (

  מצד אחד
  -לבין-

  
  מ "אי בע.בי.שירותי  בורסה והשקעות בישראל אי

   תל אביב9מרחוב אחד העם 
  ")שת השוקעו": להלן(

  מצד שני
  
  

בהתאם , במניות החברה" עושה שוק"ועושת השוק הודיעה לחברה כי ביכולתה לשמש כ  הואיל
  ;לתקנון ולהנחיות הבורסה ולהוראות הדין

  
והחברה מעוניינת כי עושת השוק תשמש כעושה שוק למניות החברה בהתאם להוראות   והואיל

הוראות כל דין ועושת השוק מעוניינת הנחיותיה לעניין עשיית שוק ו, תקנון הבורסה
  ;כמפורט להלן, לשמש כעושה שוק למניות החברה

  
  ;והצדדים מעוניינים להסדיר את התקשרותם כמפורט להלן בהסכם זה  והואיל

  
  

  :הוצהר והוסכם כדלקמן, אשר על כך הותנה
  
  

 מבוא .1

, ראותיועל פי הו, או כפי שיצורפו להסכם זה/המבוא להסכם זה ונספחיו הקיימים ו .1.1

 .מהווים חלק בלתי נפרד הימנו

ואין לעשות בהן כל שימוש לצורך , כותרות ההסכם מובאות לצורכי נוחות בלבד .1.2

 .פרשנות הסכם זה

 הגדרות .2

  :לצורכי הסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן

  .כמשמעו בתקנון הבורסה ובהנחיות הבורסה והוראות כל דין   -" עושה שוק"

  .מ"הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע   -" הבורסה"

   מ "בבילון  בע   -" החברה"

  א הנסחרות בבורסה"כ. נ.ח ע" ש0.01מניות החברה בנות   -" מניות החברה
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או כל חברה המצויה בשליטת עושת השוק אשר קיבלה /עושת השוק ו   - " עושת השוק"

תיה את אישור הבורסה לפעול כעושה שוק לה תמחה עושת השוק זכויו

בכפוף להסכמה מראש ובכתב של (והתחייבויותיה בהתאם להסכם זה 

  .והכל כל עוד הותר הדבר על פי כל דין, )החברה

אישור מטעם הבורסה לעשיית שוק במניות החברה על ידי עושת השוק   - " האישור"

  . בנוסח המקובל על ידי הבורסה

  מועד כניסת "

ככל , ם הבורסה לאחר קבלת האישורמועד אשר ייקבע בתיאום ע   -" ההסכם לתוקף

   .שיינתן אישור כאמור

 מטרת ההתקשרות .3

הצדדים מתקשרים בהסכם לעשיית שוק במניות החברה הרשומות למסחר בבורסה בתל 

  .אביב

 תקופת ההתקשרות .4

הסכם זה הינו לתקופה של שנה החל ממועד כניסתו לתוקף ובכפוף לזכות סיום  .4.1

 . סת הסכם זה לתוקפו מותנית בקבלת האישורכני.  להלן4.6ההסכם כאמור בסעיף 

. עושת השוק תודיע לחברה על קבלת האישור ותעביר לה העתק ממנו עם קבלתו .4.2

,  ימים ממועד חתימת הסכם זה30במידה ולא יתקבל אישור הבורסה כאמור בתוך 

אלא אם ניתנה הסכמת הצדדים , יתבטל הסכם זה ויראו אותו כאילו לא נחתם כלל

 הימים 30ת מועד קבלת אישור הבורסה כאמור עוד קודם לחלוף בכתב להארכ

 . האמורים

אלא אם הודיע צד למשנהו , הסכם זה יוארך מאליו לתקופה של שנה אחת נוספת .4.3

 . שהוא חפץ בסיום ההסכם במועד המקורי

כל צד להסכם יכול להביאו לידי סיום מיידית במקרה של מניעה , על אף האמור לעיל .4.4

 . חוקית

 שעות 72בהודעה מוקדמת של , הצדדים רשאים לסיים,  זה4  כל האמור בסעיף על אף .4.5

את ההסכם וזאת ככל שתחדל עושת השוק לשמש , )ככל שיידרש, או מועד קצר מכך(

או כל רשות מוסמכת /או הודעת הבורסה ו/או דרישת ו/כעושה שוק על פי קביעת ו

עושת השוק תודיע לחברה מיידית על כל הודעה שתקבל בקשר . או בהתאם לכל דין/ו

, או מכל רשות מוסמכת אחרת/או מרשות ניירות ערך ו/עם האישור מהבורסה ו

או הפסקת פעילות עשיית שוק /או התלייתו ו/לרבות הודעה בדבר שלילת האישור ו

 .במניות העסקה ותמסור לחברה העתק מכל הודעה כאמור
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כל אחד מהצדדים רשאים לסיים את ,  זה4ע מהאמור בסעיף בנוסף ומבלי לגרו .4.6

 . יום לפחות45ההסכם בחלוף שנה מיום חתימתו בהתראה של 

 העסקה .5

 :בתמורה ובתנאים המפורטים להלן, עושת השוק תפעל כעושה שוק במניות החברה בהיקף

פעילויות במסחר בבורסה שיבוצעו על ידי עושת השוק במסגרת ועל פי הסכם זה  .5.1

 .חסו לחשבון ספציפי שייוחד לפעילות עשיית שוקייו

תהא עושת השוק זכאית , תמורת פעילות של עושת השוק כעושה שוק כאמור לעיל .5.2

לפי , בשקלים) ב"דולר ארה($ 1,250 –לקבל מהחברה תשלום חודשי בסך השווה ל 

וזאת כנגד ) "התמורה": להלן(ב ביום התשלום "השער היציג הידוע של דולר ארה

 . לת חשבונית מס כדיןקב

, אשר תחילתו במועד כניסת הסכם זה לתוקף, התמורה בגין חודש הפעילות הראשון .5.3

.  ימי עסקים ממועד כניסת הסכם זה לתוקף3תוך , כנגד חשבונית מס, תשולם

 ימי עסקים לפני 3עד , התמורה בגין כל חודש עוקב תשולם לעושת השוק מראש

בוטל הסכם זה . בגין חודש הפעילות העוקב, רתחילתו של כל חודש פעילות כאמו

תשיב עושת השוק לחברה את החלק היחסי של התמורה כאמור , מכל סיבה שהיא

 .בגין תקופת ההסכם שבוטלה ואשר התמורה בגינה שולמה מראש

 .במידה ויחול, מ"לתמורה דלעיל יתווסף מע .5.4

 הצהרות והתחייבויות הצדדים .6

 :הצדדים מצהירים ומתחייבים כי .6.1

ם רשאים להתקשר בהסכם זה והתקשרותם בהסכם אינה עומדת בניגוד לכל דין ה .6.2

 .או הסכם/ו

לעניין עשיית , עושת השוק מכירה היטב את תקנון הבורסה וההנחיות שהוצאו לפיו .6.3

שוק וכי היא מתחייבת להתעדכן בהם במהלך כל תקופת הסכם זה ולפעול לפיהם וכי 

להנחיות ולהחלטת דירקטוריון ,  לתקנוןעשיית השוק במניות החברה תבוצע בהתאם

 .הבורסה באופן מלא ומדויק

היא רשאית לפעול כעושה , עושת השוק מצהירה כי בכפוף לקבלת אישור הבורסה .6.4

כפי שמפורטות בתקנון הבורסה , שוק בבורסה וכי היא עומדת בכל דרישות הבורסה

הקשורות , הובהנחיותיה וכי תמשיך לפעול בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיותי

 .כפי שיעודכנו מעת לעת, לפעילות עושי השוק בבורסה
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 .4%עושת השוק תצטט במרווח שלא יעלה על  .6.5

שיונפק על ידי הבורסה ) למעט דוחות פומביים(ח "עושת השוק תמציא לחברה דו .6.6

מיד עם הפקת , או ההנחיות/בדבר פעילות בקשר עם הסכם זה בהתאם לתקנון ו

 .עתו לידי עושה השוקח על ידי הבורסה והג"הדו

או /יעודכנו ו, או החלטת דירקטוריון הבורסה ישונו/או ההנחיות ו/יכול והתקנון ו .6.7

). "ההסדר החדש: "להלן(שיקבע הסדר אחר על פי דין שלפיו תתבצע עשיית שוק 

על אף האמור לעיל מוסכם . יפעלו הצדדים בהתאם להסדר החדש, במקרה שכזה

פגע זכות כלשהי מזכויותיהם של הצדדים על פי כי היה ובהסדר החדש ת, בזאת

זכות זו . יהיה  רשאי הצד הנפגע להביא את ההסכם לידי סיומו לאלתר, הסכם זה

 .תעמוד לצד הנפגע כל עוד נמשכת הפגיעה בזכויותיו

 דיווחים .7

ידוע לעושת השוק והיא מסכימה כי מיד עם חתימת הסכם זה תדווח החברה לרשות  .7.1

 . ה על הסכם זהלניירות ערך ולבורס

על כל עניין אשר חלה  עליו חובה לדווח , כל צד למשנהו, הצדדים מתחייבים להודיע .7.2

 מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו 1968-ח"התשכ,  לחוק ניירות ערך36בהתאם לסעיף 

 .בהסכם זה

 שונות .8

כל . ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, מגלם, הסכם זה מכיל .8.1

התחייבויות או מצגים בדבר נשוא , הסכמים בכתב או בעל פה, רובותע, הבטחות

הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת הסכם זה ואשר לא באו לידי 

אין להם כל תוקף והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך , ביטוי מפורש בו

ה או של תנאי מתנאיו או הוספה להסכם ז/או תיקון ו/כל שינוי ו. חתימת הסכם זה

 .יעשה במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי כל הצדדים

שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם  .8.2

או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי קיום תנאי , זה או על פי כל דין

,  הביטול נעשו מפורשותאו/השינוי ו, הדחייה, ההסכמה, אלא אם הויתור, שהוא

 .במסמך בכתב החתום על ידי כל הצדדים

כל התובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית המשפט  .8.3

 .בעל סמכות עניינית אשר מקום מושבו בתל אביב
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כל הודעה בקשר עם . כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט לצד שמם במבוא .8.4

 ידי אחד הצדדים למשנהו יראוה כנמסרה לנמען ביום הסכם זה אשר תינתן על

, ל" אם נשלחה בדואר רשום לפי הכתובות הנ–או , עסקים אחד לאחר שנשלחה

במועד בו הגיעה למענו או בתום שבעה ימי עסקים מעת משלוחה או אם נשלחה 

 . הכל לפי המוקדם–בפקסימיליה עם קבלת אישור המשוגר

  

  :םולראיה באו הצדדים על ה חתו

  

  

______________________    ____________________    

    

  עושת השוק          החברה

  

  


